
Projector Full HD

Screeneo

HDP2510

Para imagens em grande
Projector Full HD Screeneo

Desfrute de filmes e eventos desportivos num ecrã enorme com qualidade Full

HD através do posicionamento do Screeneo a apenas alguns centrímetros de

distância da parede. O motor luminAce assegura uma imagem brilhante e

cristalina com 2000 lúmens de cor e tons pretos profundos.

Imagem brilhante

Ecrã variável de 50"–120" (10-42 cm de distância)

Motor luminAce com 2000 lúmenes de cor e NaturaColor

Movimento fluido permite projecção suave e nítida

Som excelente

Altifalante Dolby Digital 2.1 integrado com subwoofer

Bluetooth: reproduza música de todos os seus dispositivos

Ampla gama de ligações

Ligue qualquer dispositivo com HDMI, USB ou S/PDIF óptico



Projector Full HD HDP2510/EU

Especificações Destaques

Tecnologia

Tecnologia de ecrã: DLP

Fonte de luz: Lâmpada para imagem de longa

duração UHP da Philips

Tipo de lâmpada: 250 W

Fonte de luz UHP: dura mais de 10 000 horas

Segmento do círculo cromático: 6 segmentos

(RGBRGB)

Rácio de contraste: 200 000:1

Brilho: 2000 lúmenes de cor

Cores visualizáveis: 1,07 mil milhões

Resolução: 1920 x 1080 píxeis

Relação de projecção: 0,21:1

Tamanho do ecrã: 50"–120"

Distância do ecrã: 10 cm-42 cm/3,94"-16,5"

Correcção Keystone

Rácio de visualização: 4:3 e 16:9

Modos de projecção: frente, atrás, tecto à

frente, tecto atrás

Correcção da cor da parede

Ajuste da focagem: eléctrico

Tecnologia 3D: converte 2D em 3D, compatível

com todos os modos 3D

Tempo de atraso da imagem: 50 ms

Tempo de resposta da imagem: < 0,1 ms

Taxa de fotogramas: 720 Hz

Nível de ruído: modo de cinema: < 25 dB(A),

modo diurno: < 32 dB(A)

Formatos/resoluções compatíveis: PAL

(50 Hz), SECAM (50 Hz), NTSC (60 Hz),

480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p

Som

Altifalantes integrados: 2 + subwoofer,

Potência de saída de 26 W

Sistema de som: Dolby Digital 2.1

Ligação

Bluetooth: Transmita música a partir de um

smartphone ou tablet para o Screeneo via

Bluetooth

Conectividade: 2 x HDMI na parte posterior, 1 x

HDMI na parte lateral, VGA, Composto, 1 x USB

padrão na parte posterior, Saída para

auscultadores na parte lateral, Entrada e saída

de áudio, Entrada AV, S/PDIF óptico, Saída de

trigger

Fonte de alimentação

Consumo de energia: Em funcionamento: 190

a 300 W, Desligado: < 0,5 W

Alimentação: 90 V-264 V, 47-63 Hz para UE e

Reino Unido

Dados de logística

Dimensões da embalagem (LxPxA):

Embalado: 408x340x385 mm; desembalado:

315,5x248,8x281,9 mm

Peso: Embalado: 10,5 kg, Desembalado:

8,3 kg

Limite de temperaturas: Em funcionamento:

5–35 °C

Armazenamento, embalado: -10–60 °C

Armazenamento, desembalado: 0 a 45 °C

Humidade relativa: Em funcionamento: 15–

85% humid. rel., Armazenamento embalado: 5–

93% humid. rel., Armazenamento

desembalado: 15–85% humid. rel

Embalagem normal inclui: HDP2510,

Telecomando, Manual de início rápido, Cabo

de alimentação, 2 pilhas AAA, Saco de

transporte, Cartão da garantia

Ligado via Bluetooth

Ligado via Bluetooth (com a norma aptX), o

Screeneo reproduz música em todos os seus

dispositivos

Ligação: HDMI, USB e S/PDIF

Ligue um leitor Blu-ray, uma set-top box, uma

consola de jogos ou quaisquer outros

dispositivos com HDMI, USB ou S/PDIF óptico

Movimento fluido: suave e nítido

Movimento fluido permite projecção suave e

nítida durante cenas de acção

Altifalante Dolby Digital 2.1

Altifalante Dolby Digital 2.1 integrado com

subwoofer para um som sólido e rico

Motor luminAce

Motor luminAce com 2000 lúmenes de cor e

NaturaColor para uma imagem brilhante

Tamanho variável do ecrã: 50"–120"

Tamanho variável do ecrã de 50" a 120" com

apenas 10–42 cm de distância para a parede
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